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Deltagande vid Global Action Climate Summit i San Fransisco, 

USA 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande till representant  för kommunstyrelsen vid 

konferensen Global Action Climate Summit i San Fransisco, USA, samt 

att uppdra till Stadsdirektör att utse tjänstepersoner som ska delta vid konferensen Global 

Action Climate Summit i San Fransisco, USA 

Ärendet 

Uppsala kommun har inbjudits att delta med en delegation på konferensen Global Action 

Climate Summit som arrangeras i San Fransisco, USA den 12-14 september 2018. Under 

konferensen utses även vinnaren i One Planet City Challenge där Uppsala är nominerad som 

en av finalisterna. I samband med konferensen finns möjlighet att arrangera ett flertal möten 

med företag och organisationer i och kring Silicon Valley inom miljöteknikområdet. Det 

skapar möjligheter att knyta värdefulla kontakter för Uppsalas arbete med att bli en smart och 

hållbar stad. 

Föredragning 

Konferensen Global Action Climate Summit arrangeras inför klimattoppmötet COP 24 som 

arrangeras i Polen i december 2018. Syftet med konferensen är dels att följa upp vad som 

skett efter COP 21 i Paris samt ge inspel till nationella företrädare som ska delta vid COP 24 

för att förhoppningsvis höja ambitionsnivån och takten i arbetet med att motverka 

klimatförändringarna.   

På toppmötet kommer internationella och lokala ledare från stater, regioner, städer, företag, 

investerare och det civila samhället dela med sig av vad man har uppnått hittills och diskutera 

vilka ytterligare steg som kan tas på lokal, regional, nationell och global nivå. Konferensen 



kommer särskilt fokusera på vilka klimatåttaganden som kan göras inom fyra nyckelområden: 

energi, hållbara samhällen, ekonomisk hållbarhet och transformative klimatinvesteringar.    

Då Uppsala kommun utsetts till årets klimatkommun i Sverige av Världsnaturfonden har 

kommunen inbjudits att delta med en delegation under konferensen för att bidra med 

Uppsalas erfarenheter och kunskaper. Uppsala kan särskilt bidra med kunskap kring 

kommunens arbete med breda samhällsövergripande satsningar med ett starkt fokus på 

hållbara transporter. Kommunens arbete med definierade mål för förnybar energi och 

energieffektivitet både i den kommunala organisationen och för kommunen som helhet samt 

Uppsalas investeringar i innovativa transportlösningar och elfordonsinfrastruktur är också av 

intresse för konferensdeltagarna på Global Action Climate Summit. 

I och med att Uppsala utsågs till årets klimatkommun i Sverige av Världsnaturfonden 

kvalificerade sig Uppsala till den globala tävlingen One Planet City Challange tillsammans 

med 118 andra städer från 23 länder. En internationell jury har därefter nominerat Uppsala 

som finalist i tävlingen tillsammans med ett antal andra städer runt om i världen. Vilken stad 

som vinner One Planet City Challange kommer tillkännages under Global Action Climate 

Summit där en prisutdelning även äger rum. Uppsalas chanser att vinna priset bedöms som 

goda varför det är av vikt att kommunen är representerad under konferensen.  

Före och efter konferensen finns det möjlighet att arrangera möten med företag och 

organisationer i och kring Silicon Valley som är verksamma inom miljöteknikområdet. 

Silicon Valley’s många gröna entreprenörer är en viktig orsak till att Kalifornien tagit täten 

när det gäller miljöteknik och miljövänlig energi i USA.  Här är svensk kunskap är attraktiv 

på grund av vår långa erfarenhet och just nu har svenska företag inom miljöteknikområdet 

stora möjligheter att komma in i och etablera sig i Kalifornien. Samtidigt finns det mycket 

forskning och kunskap bland företag i Silicon Valley som, om de etablerar verksamhet i 

Uppsala, kommer kommunens arbete med att bli en smart och hållbar stad till gagn. Ett antal 

möten med strategiskt viktigta företag i och kring Silicon Valley är värdefullt både för att 

underlätta för Uppsalaföretag att etablera sig här och för att få företag i Silicon Valley att 

etablera sig i Uppsala.   

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattad kostnad för resa och uppehälle i samband med konferensen är 20 000 kronor per 

deltagare. Kostnaden ryms inom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
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